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KALENDER
Oktober
"Borgerforeningernes rolle efter kommunesammenlægningen på Bornholm"
Center for regional og Turismeforskning udgiver først i oktober den rapport , som
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bevilget penge til, og som beskriver de
bornholmske erfaringer med borgerforeningsarbejdet efter kommunesammenlægningen i
2003. Der vil blive tilsendt alle medlemsforeninger et eksemplar og yderligere
eksemplarer kan fås i forbindelse med vælgermødet den.26. oktober (se nedenfor).
Rapporten i en foreløbig udgave vil blive præsenteret første gang på Fødevareministeriets
konference i Odense den 27. september om fremtidens landdistrikter.
Onsdag den 26. oktober 2005 kl. 19.30
Vælgermøde op til regions- og kommunevalget den 15. november 2005
BBS har indbudt alle partierne til vælgermødet, der finder sted i Aakirkebyhallerne.
SIDEN SIDST
Rønne-Knudsker Byting er nu en realitet og har indmeldt sig i BBS.
BBS har fået en opfordring om at være repræsenteret i Centralbibliotekets nye tænketank
om fremtidens biblioteksvæsen. Til posten er udpeget Finn Brædstrup Karlsen, RønneKnudsker Byting.
Mål og aktiviteter
Bestyrelsen har formuleret følgende hoved- og delmål med sit virke, og beskrevet, hvorledes de søges
fremmet i aktuelle sammenhænge.
Hovedmål
At medvirke til, at såvel bysamfund som landdistrikter på Bornholm forbliver et godt sted at arbejde, bo og
leve i.
Delmål
• At løbende afdække fælles interesser blandt medlemsforeningerne gennem mødevirksomhed og at sikre
mandat til aktuelle initiativer fra Samvirkets generalforsamling.
• At søge hovedformålet sikret og aktuelle initiativer gennemført i en dialog med Regionskommunen.
• At sikre en fokusering på landdistrikternes forhold generelt, så udviklingen ikke præges af centralisering
på bekostning af de mindre bysamfund og landdistrikterne.
• At søge Samvirket repræsenteret i relevante organer, hvor det med fordel kan repræsentere de
bornholmske borger-, sogne- og lokalforeninger med en (eller flere) af generalforsamlingen udpeget
repræsentant (-er).

Bestyrelsen
Jørgen Hammer, Nyker Borgerforening, jh@BAT.dk, formand
Knud Erik Olsen, Hasle By-Ting, k.e.olsen@mail.dk, næstformand
Helle Jensen, Lobbæk Borgerforening, lillevang@jensen.mail.dk, sekretær
Niels Munch, Rø Borgerforening, namnygaard@hotmail.com, kasserer
Michael Aakjær, Allinge-Sandvig Byforening, lenest@tdcadsl.dk
Din mailadresse stammer IKKE fra et kartotek, men er alene udvalgt af BBS, og vil ikke blive givet videre. For at
dette e-nyhedsbrev IKKE skal opfattes som ”spam-mail”, står det enhver frit for at afmelde e-nyhedsbrevet ved
at returnere mailen til afsender, og blot skrive: ”afmeld”, hvilket vil blive respekteret.
E-nyhedsbrevet er et tilbud om regelmæssig information (ikke i en nøje afstemt termin, men når der er reelt nyt)

